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Amikor gésának öltöztek a bálokon a lányok

A japán–magyar kapcsolatok történetéhez1

Az utóbbi években megszaporodtak a japán‒magyar kapcsolatok történetének különböző 
aspektusait bemutató kötetek.2 Ezek sorába illeszkedik Tóth Gergely monográfiája is, amely 
az 1869 és 1913 közötti időszakot dolgozza fel. A könyv alapvető erénye, hogy szerzője a 
témát valóban két ország kétoldalú, paralel kapcsolataként mutatja be, így nemcsak Japán 
magyarországi jelenlétét elemzi, de ugyanolyan súllyal vizsgálja a Japánban felderíthető, 
Magyarországra vonatkozó forrásokat is. Ez a forrásfeltáró munka – bizonyára a nyelvi aka-
dályok miatt is – sokáig elhanyagolt terület volt, a szerző érdeme, hogy sikerült jó néhány 
eddig teljesen ismeretlen japán forrást ismertetnie. Tóth Gergely az előszóban a kutatás 
céljait úgy határozta meg: Japán és a Monarchia, e két 19. századi „későn jövő” ország dön-
téseit, stratégiáit, a korabeli tudástranszfer tartalmait, a két fejlődő állam egymásra való oda-
figyelését, a kelet-európai orientalizmus kialakulását, valamint a magyarországi Japán-kép, 
illetve a japán Magyarország-kép alakulását kívánja vizsgálni. A két kultúra viszonyának ob-
jek tív feltárását és értékelését azonban igen megnehezíti, már a tárgyalt korban is, hogy a 
néhány felületes hasonlóság alapján megjelenő, romantikus színezetű nyelv- és egyéb roko-
nítási kísérletek mindenáron valamiféle ősi vonzódást és rokonságot feltételeztek a két kul-
túra között. A szerző ‒ éppen ezért ‒ az elsődleges források feltárásának fontosságát hang-
súlyozza, és ennek szellemében munkája során hatalmas adat- és forrásmennyiséget 
dolgozott fel (melyek között fontos és releváns japán levéltári és nyomtatott források is van-
nak). Talán csak egy logikai következetlenséget tehetünk szóvá: a negyedik, Diplomácia és 
külkereskedelem című fejezetnek az első fejezet után kellene következnie, a jelenlegi struk-
túrában ugyanis előbb ismerkedhetünk meg részletesen az 1870–1890-es évek utazásaival, 
mint az 1869-es barátsági, hajózási és kereskedelmi szerződéssel. 

Az igen szerteágazó tematika miatt csak néhány részterület bemutatására koncent-
rálok ismertetésemben. Az első fejezetben a két címszereplőt: az Osztrák–Magyar Monar-
chia, valamint a sógunátus évszázadai után a modern fejlődés útjára lépő Meidzsi-kori Japán 
alapvető viszonyait mutatja be a szerző. A következő részekben a Japánban járt nagy állami 
vagy magánexpedíciókról (Széchenyi-expedíció, Ferenc Ferdinánd expedíciója) és az egyéb 
utazókról (Szemere Attila, Bozóky Dezső, Zichy Ágost) olvashatunk. Az utazókat vizsgálva 
egyértelműen megállapítható, mivel a japán látogatók útjai „elsősorban szakmai jellegű ta-
nulmányi utak voltak”, sokkal kevesebb japán látogatott el Magyarországra. A japánok útjai 

1  Tóth Gergely: Japán–magyar kapcsolattörténet, 1869–1913. Bp., Gondolat Kiadó, 2018. 352 p.
2  A  2017-ben megjelent kötetek: Wintermantel Péter: Nipponbabona. A  magyar–japán kapcsolatok 

története. Bp., 2017; Kiss Sándor: Japán vonzásában. Bp., 2017; Umemura, Yuko: Japánok és magyarok 
egymásról. Bp., 2017.
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elsősorban az Egyesült Államokba és Nyugat-Európába irányultak, ráadásul az is kedvezőtle-
nül hatott, hogy Budapest a Monarchián belül hátrányban volt Béccsel szemben. Szinte 
mindenki Bécsen keresztül jött Magyarországra, és csupán néhány napra, sokszor csak ud-
variassági látogatást téve a társfővárosba. Talán ebből következik, hogy viszonylag kevés japán 
forrás lelhető fel. Ezzel szemben a magyarok egy része magáért az utazásért utazott – „l’art 
pour l’art” utazó volt –, s azért volt annyi arisztokrata, vállalkozó az útra kelők között, mivel 
ők rendelkeztek utazáshoz szükséges anyagi lehetőségekkel. A Japánban járt többi személy 
általában valamilyen nagyobb szervezet keretein belül jutott el a távoli országba (tengeré-
szek, meglepően sok hajóorvos, papok stb.). 

Még egy fontos körülmény érdemel figyelmet: a korszak a tömegsajtó kialakulásá-
nak kora. Egy új szereplő jelent meg a közvélemény Japán-képének alakításában: az újságíró 
(olyan jellegzetes példákkal, mint Pásztor Árpád, Izsóf Alajos vagy Kozmutza Kornélné Márkus 
Ottília). Nem lehet eléggé hangsúlyozni az ő szerepüket, mert a kor legfontosabb médiuma 
az újság volt, s a fővárosi és vidéki napilapok Japánról szóló cikkei alapvetően befolyásolták 
a japánokkal személyesen alig találkozó közönség nézeteit. Az is nyilvánvaló, hogy az írások-
ból kibontakozó Japán-kép – néhány elítélő motívumtól eltekintve – határozottan előnyös. 
Ekkoriban alapozódik meg Japán alapvetően pozitív képe. Nyilván a megjelent írásokról 
szóló összeállítás nem lehet teljes, még sok vonatkozás rejtőzhet a korabeli lapok hasábjain 
(például olyan magyar utazók is előkerülhetnek, akik nem jelentettek meg könyvet, csak 
hírlapi cikkben számoltak be utazásukról). A korabeli lapok is szolgálhatnak újabb adatok-
kal: egyes lapok ugyanis megjelentették a nagy szállodákban megszállt idegenek nevét. 
Muta tóba csak néhány példa: Kajiura J. (?) tokiói távírómérnök (1899), Macukata Maszajosi 
politikus, volt miniszterelnök (1902), Siraszava Homi erdőtanácsos (1910). A japán források 
feltárását is tovább kell folytatni: Japánban hagyomány volt a literátus életforma, a naplók 
írása, s akik távoli utakra indultak, bizonyára készítettek feljegyzéseket. 

A  negyedik fejezet a diplomáciai és külkereskedelmi kapcsolatokat mutatja be. 
Alapvető problémaként merül fel, vajon lehet-e a közös külügyminisztérium birodalmi kül-
politikáján belül valamiféle külön magyar kezdeményezést, szálat, irányultságot elkülöníteni. 
A szerzőnek itt is sikerült jellegzetesen magyar szereplőket bemutatni (például Palotay Ödön, 
báró Szilassy Gyula).

Az ötödik, a kulturális, művészeti kapcsolatokról szóló fejezet az előzőeknél vázla-
tosabbra sikeredett. Ezt bizonyára a kérdés kiterjedtsége is magyarázza: nehéz egy fejezeten 
belül szólni a képző- és iparművészet, a színház, az irodalom, a nyelvoktatás egymástól távol 
eső témáiról. Nyilvánvaló, hogy a terjedelem nagymértékű felduzzasztása nélkül nem lehet 
minden területet kellő mélységben tárgyalni, ennek ellenére a kulturális kapcsolatok részle-
tesebb kifejtést igényeltek volna. Leegyszerűsített Kavakami Otodzsiró és Szadajakko ma-
gyarországi vendégszereplésének bemutatása, pedig tényleg elmondható, hogy valóságos 
Szadajakko-láz tört ki Budapesten (készülő japán színházi bibliográfiámban eddig nem ke-
vesebb mint 111 korabeli sajtóközleményt gyűjtöttem csak 1902-ből). Nagyobb hiány, hogy 
a szerző nem említi a Japánba visszatért Szadajakko „pótlásaként” felléptetett, Hanako né-
ven a tárgyalt korszakban háromszor is vendégszereplő Óta Hiszát, mivel az ő színpadi 
karrierje is bizonyíték arra, hogy mekkora igény volt a századfordulón a „japán stílre”. Óta 
Hisza 1910–1911 őszén–tavaszán még nagy vidéki körutat is tett: fellépett Aradon, Nyír-
egyházán, Pécsen, Szabadkán, Nagyváradon, Szatmáron stb. Olyan írók írtak róla áradozva, 
mint Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Dutka Ákos vagy Somlyó Zoltán. Talán az ő műsora volt 
sokak számára a japánokkal való első találkozás, akkor láthattak először igazi hús-vér japán 
embereket szemtől szemben, noha a színpadon sokszor nézhettek „japánokat”, mivel A gé
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sák volt az egyik legtöbbször bemutatott operett. Bár mind Szadajakko, mind Hanako japán 
színházi autentikusságához kétség fér, mégis a hagyományos japán színház elemeiből épít-
kező műsoruk és az „operett-japánok” negédes csacsogása között ég és föld volt a különb-
ség. Mégsem szabad lebecsülni a japán témájú darabok (Mikádó, A gésák, Pillangó kisasszony) 
jelentőségét, mert különben nem érthető az a „japán láz”, aminek jeleit sokszor megfigyel-
hetjük. Néha érthetetlen is az ilyen nagy vonzódás Japán iránt, hiszen ezt – ahogy fentebb 
láttuk – személyes kapcsolatok kevéssé indokolták. Miért gyűjtöttek mégis oly sokan japán 
tárgyakat, miért fényképezkedtek fiatal lányok gésajelmezben, miért volt annyi bálon japán 
életkép, miért szerepelt az orfeumok műsorán annyi japán szám, hogyan lett egy ilyen távo-
li ország kultúrája ilyen rövid idő alatt ennyire közismert?

A hatodik fejezetben (Eszmék, nemzeti ideológiák) a szerző bemutatja a „turaniz-
mus”, a „magyar–japán rokonítási kísérletek”, a „sárga veszedelem” gondolatainak korai 
megjelenését. Talán csak amiatt lehet hiányérzetünk, hogy a szerző nem elemezte mélyeb-
ben az orosz–japán háborúval kapcsolatos publicisztikát, egyáltalán azt a folyamatot, amely-
nek során egy tipegő, udvarias kis japánokkal teli „Tündérországból” a „sárga veszedelem” 
rémével fenyegető hódító birodalom lett. A következő fejezetben betekintést nyerünk egyéb 
kelet-európai országok (Lengyelország, Csehország, Románia, Horvátország, Ausztria) és 
Japán kapcsolataiba. Az újabb tartalmi egység a Bájos Tündérország, dicsőséges Dai Nippon 
címet viseli, és tulajdonképpen a kor utazási irodalmán alapuló, kedélyes stílusú, anekdoti-
kus „bédekker” Japánról. Kétségkívül élvezetes olvasmány, de kérdés, helye van-e tudomá-
nyos igényű műben. 

A könyvet olvasva a szerző félelme aligha látszik indokoltnak: a téma kutatása nem 
„csak kuriózumok utáni bogarászás”, a kapcsolattörténet felderítése egyéb tudományterüle-
tek (irodalom-, színháztörténet stb.) számára is új eredményekkel szolgálhat. A további kuta-
tás feladata lehet például mind a japán, mind a magyar utazók hátterének teljesebb felderí-
tése, az irodalmi művek, színdarabok japán vonatkozásainak felszínre hozása, a Magyar- 
 országon és Japánban járt művészek visszhangjának elemzése, illetve annak feltárása, mi-
ként jelent meg a japonizmus a mindennapi életben.

Koósz István* 

*  A  szerző az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium könyvtárosa (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4., 
kooszishisho@caesar.elte.hu).
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